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 . مقدمه و طرح مسئله1
ظام حکـومتی کشـورها بـر اسـاس میـزان توزیع قدرت سیاسی به واحـدهای پیرامـونی و ماهیـت مدیریت سیاسی ن

( Federal State(، فدرال )Regional Stateای )(، ناحیهUnitary Stateفضای جغرافیایی، به سه الگـوی تـک ساخت )

سـاخت مبتنـی بـر توزیـع فضـایی قـدرت سیاسی )از مرکز بـه پیرامـون( شود. نظــام سیاسی تکیا ترکیبی تقسیم می

 حکومــت ایــالتی ای و فدرال بر اساس تقسیم قدرت سیاسـی بـین حکومــت مرکــزی وهـای سیاسـی ناحیهو نظـام

( با توجه به حاکمیت نظام سیاسی تـک ساخت در ایران Glassner&Fahrer, 2004)بــین مرکــز و پیرامون( است. )

ـام شود. در این نـوع از نظنظـام سیاسـی و نهادهای محلی بر نظام سیاسی تـک سـاخت تاکید می ۀبرای تبیین رابطـ

کنتـرل مرکـز سیاسی واحدی قـرار دارد. در بعد جغرافیـایی و توزیع فضایی قدرت  سیاسـی معمـوال تمـامی کشـور تحـت

ای سـرزمین، بـدلیل تـک سـاخت بـودن نظـام سیاسـی، نهادهـای متنـاظر حکومتی در سطح منطقه ۀسیاسی در پهن

ی محلی نظیر شوراهای توان نهادهارسد می( در وهله نخست به نظر می8811نیا، حافظو اسـتانی وجـود نـدارد.)

اسالمی را به عنوان نمادی از قدرت محلی در ساختار سیاسی و قانون اساسی ایران در نظر گرفت، اما در عمل این نهاد 

نتوانسته است چنین کارکردی داشته باشد. با وجود گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراهای اسالمی شهر، این نهاد 

( در نتیجه امورات مردم در شهرها 8834زاده و همکاران، وردیالهن محلی را ایفا کند. )در عمل نتوانسته نقش پارلما

 اش به دولت مرکزی از یکهای مختلف مغفول مانده و نماینده مجلس شورای اسالمی با توجه به دسترسیو شهرستان

ده دن مشکالت منطقه تبدیل شسو، و وابستگی به حوزه انتخابیه از طرف دیگر به طور طبیعی به ماشین برطرف کر 

 است. 

گذار و ناظر بر اجرای قانون قانون اساسی، نماینده مجلس شورای اسالمی در درجه اول یک قانون 48به موجب اصل 

است که در برابر تمامی ملت مسئول است. وظایف حوزه بومی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارچوب 

ه تعیین شده در قانون است. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه مشخص و خارج از محدود

ر نحوه اش نظارت بکند. گرچه نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفهاش، اقدام میانتخابی

ات مجلس، نماینده به یک بازوی فشار برای اجرای قانون و مصوبات و بودجه است، با این حال در نظام فعلی انتخاب

های انتخاباتی تقلیل یافته است. در ساختار کنونی نظام پارلمانی ایران، انتخاب رسیدگی به امور جزئی و محلی حوزه

مجدد نماینده مجلس در دوره بعدی منوط به جلب رضایت و حمایت ساکنان حوزه انتخابی مربوطه است و این بدان 

چ که بعضا هی-های عمومی ساکنان حوزه انتخابی خود را ای در دوران نمایندگی خود، خواستهگر نمایندهمعناست که ا

های بعدی با اقبالی مواجه نخواهد شد. در گزارش حاضر نادیده بگیرد، در دوره -ارتباطی با نمایندگی مجلس نیز ندارند

نافع ملی قرار داشته باشد. اگر این فرض را بپذیریم که ای ممکن است در تضاد با ممسئله آن نیست که منافع منطقه

تواند چیزی جز منافع اجزا باشد و نماینده مجلس با برآورده ساختن انتظارات مردم حوزه انتخابیه در منافع کل نمی
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 در ماند که عملکرد و اقدامات نمایندهواقع در خدمت منافع ملی نیز عمل کرده است، همچنان این مسئله باقی می

نفوذ های ذیدارد، و یا در راستای تأمین منافع گروهیا جنبه تبلیغاتی، نمایشی و پوپولیستی  یمواردحوزه انتخاباتی در 

 اقتدار در حوزه انتخابیه است. و صاحب

ور جلب حمایت های غیرکارشناسی و به منظورود بیش از حد نمایندگان مجلس به امور محلی بر اساس تشخیص

نفوذ سبب دخالت در اموری شده است که براساس قانون تا حدود زیادی در حیطه وظایف شوراهای شهر های ذیگروه

سبب انتخاب افراد بعضا و روستاست و از این طریق قدرت مانور از این نهاد سلب شده است. از سوی دیگر این امر 

ر توانند به های و مالی برخوردارند و میدر مجلس شده است. درواقع افرادی که از پشتوانه قومی، طایفه تخصصبی

، رأی بسیاری از مردم حوزه انتخابیه را به خود جذب کنند، احتمال های فراوانسردادن شعارها و وعدهشکل ممکن با 

از سوی دیگر بدلیل حاکم شدن چنین محیطی، بسیاری از افراد دارای تخصص و شایسته اصوال آوری باالیی دارند. رای

کرسی متعلق  671کرسی مجلس شورای اسالمی، حدود  092کنند. از مجموع تمایل به حضور در این رقابت پیدا نمی

( 8834ستاد انتخابات کشور، ) توانند داشته باشند.ایست که تنها یک نماینده در مجلس میهای انتخاباتیبه حوزه

کرسی و شهرهای های تکدرصد( از حوزه 48نماینده )حدود  671حوزه انتخابیه  027این بدان معناست که از مجموع 

 اند که ذهنیت نماینده درگیر سطوح بسیار خرد است.کوچک انتخاب شده

ملکرد مجلس دهم منتشر شده است که نشان اخیرا آماری از سوی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس یازدهم درباره ع

از مجموع  الیحه بوده است.  0۳2طرح و  822طرح و الیحه ارائه شده است که شامل  7۳2دهد در مجلس پیشین می

ها قانون بر اساس طرح 72قانون بر اساس لوایح و  662مورد به قانون تبدیل شده است که  642طرح و الیحه،  7۳2

های ارائه شده در مجلس دهم تبدیل به قانون شده است در درصد از طرح 68معناست که تنها  بوده است. این بدان

بررسی اختصاصی این موضوع که ( 62/2/8833فارس، رسد. )درصد می 84حالی که در مورد لوایح این رقم به 

ای هن اهداف و سیاستهای مجلس دهم که به قانون تبدیل شده، چه میزان بر رفع مشکالت کشور و دنبال کردطرح

دهد که ای دارد اما همین نتایج آماری به خوبی نشان میاند، نیاز به کار کارشناسی دقیق جداگانهکالن مؤثر واقع شده

های ارائه شده در مجلس دهم، به علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی الزم، درصد از طرح 41قریب به 

های کالن و اسناد باالدستی ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاستتوجه به اولویتمغایرت با قانون اساسی، عدم 

 تبدیل به قانون نشده است. 

ای هایی که در نتیجه تعارض میان منافع ملی و منطقهگذاریها و سیاستگیریدر این گزارش ابتدائا مصادیق تصمیم

های گیرد و نتایج و پیامداند، مورد بررسی قرار میاتخاذ و اجرا شده نمایندگان مجلس و با اولویت دومی بر اولی در کشور

ن گیری چنیای شکلگیرد. در قسمت بعد، علل و عوامل زمینهها به اختصار مورد بررسی قرار میگذاریاین سیاست

واهد ئله ارائه خگیرد و در بخش پایانی راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت و کنترل مستعارضی مورد واکاوی قرار می

 شد. 
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 ها و پیامدها. مصادیق، آسیب2
جلس شورای اسالمی بدون محدودیت در تمامی سطوح از مسائل و اختالفات محلی شهرها و روستاها تا تصویب و م

کند. این وضعیت و عدم وجود محدودیت در حوزه گذاری و مداخله میالمللی قانونپذیرش مذاکرات و قراردادهای بین

های اخیر بر کشور وارد ساخته است. ناپذیری در سالهای جبرانگذاری نمایندگان مجلس در برخی موارد آسیبونقان

های صنعتی های عمرانی نظیر ساخت سد، بیمارستان، ورزشگاه و فرودگاه، طرحتوان به موارد متعددی از طرحمی

رد که ها اشاره کت محیطی نظیر انتقال آب بین استانهای فوالد و پتروشیمی و طرح زیسهای کارخانهنظیر جانمایی

محیطی برای بار انسانی و زیستبدون پشتوانه کارشناسی و در فضای جنجالی مجلس به تصویب رسیده و تبعات فاجعه

 ترین مصادیق این موارد اشاره خواهد شد.کشور به جای گذاشته است. در ادامه به برخی از پرمخاطره

 عمرانی نیمه کاره های. پروژه8-6
ای به زمین زده شده است. در های سیاسی و منافع منطقهتمام در کشور با انگیزههای نیمهلنگ بسیاری از پروژهک

یاسی های ستمام رها شده است، منافع ملی لحاظ نشده و بیشتر با انگیزههایی که نیمهزنی و آغاز احداث پروژهکلنگ

ای کلنگ آنها به زمین زده شده است. این مسئله موضوعی است که مورد تصریح نایب و در نظر گرفتن منافع منطقه

شود فردی که ( اغلب مشاهده می61/2/8831اقتصاد آنالین، رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم نیز واقع شد. )

 اش اجرازه انتخابیهآورد تا یک یا چند پروژه در حوخواهد برای دور بعد هم نماینده مجلس شود به دولت فشار میمی

های بدون اولویت را در خواهند پروژهکنند و از وزرا میدر مواردی نمایندگان مجلس با یکدیگر ائتالف می .شود

 هزینه بر، انرژیکنند. پروژهشان اجرا کنند و در غیر این صورت برای استیضاح وی اقدام میمنطقه
ً
بر های عمرانی ذاتا

ی و هایی که با اهداف سیاسبندی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. بسیاری از پروژهاین اولویتبر هستند، بنابر و زمان

 اند، به دالیل مختلف باعث هدر رفتن منابع مالی و آسیب به استان شده است. کسب رأی اجرا شده

شود و مورد انتقاد م میهای انتخابی تماهای عمرانی بدون پشتوانه کارشناسی در درازمدت به ضرر بومیان حوزهطرح

اند که به دلیل حمایت برخی های سیاسی معروف شدهها به طرحگیرند. در بسیاری از شهرهای ایران این طرحقرار می

 اند. به عنوان مثال در سالهای سرباری را بر بودجه عمومی و دولتی تحمیل کردهزنی شده و هزینهاز سیاسیون کلنگ

درصد در  12طرح عمرانی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی  822گلویه و بویراحمد در استانی نظیر که 6۳97

ی هاهای مختلف شناسایی شده است. به اعتقاد برخی مسئولین محلی، خرد کردن اعتبارات برای اجرای طرححوزه

 (62/8/8831ایرنا، های سیاسی است. )های وارد شده به توسعه استان با پروژهکوچک یکی از آسیب

ها، عامل اصلی این کننده طرح(، معتقدند که ابهام در چگونگی تصویب و مرجع تصویب6۳49حالج و جاللی )

های های سیاسی نمایندگان مجلس و مقامگیری( معتقد است که تصمیم6۳48خضری ) .شودناکارایی محسوب می

ابع قابل تأمین، از مشکالت اصلی در روند اجرای های جدید بدون رعایت محدودیت منها و پروژهدولتی در تصویب طرح

ای بر های بخشی و منطقه(، بر این تأکید دارند که تسلط اولویت6۳47های عمرانی است. قاسمی و همکاران )طرح

اند که ( بر نکته دیگری تأکید کرده6۳97های ملی عامل این ناکارایی است. پژوهش دیگری امیری و صمدیان )اولویت

های انتخاباتی نمایندگان مجلس و دولتمردان در رو بسیار حائز اهمیت است؛ تأثیر دورهوضوع گزارش پیشبرای م
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ریزی در ادبیات جهانی تحت عنوان ادوار گذاری و بودجههای عمرانی.  این معضل در حوزه سیاستتصویب طرح

ن مسئله است که تاثیر ادوار سیاسی ( شناخته شده است و ناظر به ایpolitical budget cycleسیاسی بودجه )

های سیاسی و انتخاباتی از سوی دولت و نمایندگان مجلس( بر روال تصویب و اجرای برنامه بودجه قابل توجه )انگیزه

 ( Efthyvoulou, 2012است. )

بارات تدهد سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعپژوهش امیری و صمدیان نشان می

ایش ها افز عمرانی دارد؛ در سال انتخابات مجلس و یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، اعتبارات عمرانی استان

زنی به منظور گرفتن اعتبارات ها در مجلس بیشتر بوده، قدرت چانهیابد، همچنین هرچه تعداد نمایندگان استانمی

د در مورد طرح های عمرانی استانی نشان از ناکارآمدی جدی فرآیند یابد. بررسی واقعیت موجوعمرانی افزایش می

های یاد شده به لحاظ پیشرفت فیزیکی و تبعیت از ای که طرحهای عمرانی دارد، به گونهفعلی تصویب و اجرای طرح

متوقف وجود های عمرانی ناتمام و گاه بندی در وضعیت مطلوبی نیستند و هر ساله حجم انبوهی از طرحبرنامه زمان

دارد که طی سالیان متمادی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر بودجه و اقتصاد کشور تحمیل کرده است. شروع 

های عمرانی بدون محابای طرحای در ادوار سیاسی، به کلید خوردن بیهای عمرانی به عنوان یک ژست توسعهپروژه

خواهند در انتخابات پیروز شوند و های سیاسی میشود. زیرا مقامیهای مالی و اجرایی کشور منجر متوجه به ظرفیت

کوشند های نزدیک به انتخابات میزنی و عزم در سازندگی، در دورهها با استفاده از قاعده طالیی کلنگبراساس این، آن

ز طریق تصویب و اذهان عمومی را نسبت به خود در خصوص عمران و آبادانی کشور راضی نگه دارند، به نحوی که ا

دهندگان را حداکثر کنند و از این راه احتمال انتخاب های عمرانی جدید در محدوده نفوذ خود، رضایت رأیاجرای طرح

مجدد خود را در انتخابات بعدی افزایش دهند، بدون اینکه به این نکته توجه کنند که آیا اقتصاد توان فنی و اجرایی به 

که تصویب طرح در یک منطقه جغرافیایی چه سطحی از انتظارات اجتماعی را دارد، یا ایناتمام رساندن این همه طرح 

های هایی از ناحیه وجود انبوه طرحمدت و بلندمدت چه هزینههای میانکند، و اینکه در افقخاص خود را ایجاد می

 شود.تمام به اقتصاد کشور تحمیل میعمرانی نیمه

های عمرانی را در یک سال قبل از انتخابات مجلس عمرانی، در نمودار زیر که تعداد طرح هایاثر ادوار سیاسی بر طرح

دهد، قابل رویت است. ( نشان می6۳96( و یک سال بعد از انتخابات مجلس )6۳92(، سال انتخابات مجلس )6۳49)

د های عمرانی جدیتصویب پروژهشود که در یک سال قبل از انتخابات و سال انتخابات، با توجه به نمودار مشاهده می

ها کاهش های جدید در تمام استانافزایش یافته است. اما نکته قابل تأمل این است که در سال بعد از انتخابات، پروژه

ای های سیاسی و بر یافته است. در واقع، در یک سال قبل از انتخابات و سال انتخابات نمایندگان مجلس با انگیزه

اند و در سال بعد از ها در محدوده خویش اقدام کردهدر انتخابات، به تصویب هرچه بیشتر طرحانتخاب مجدد خود 

اند. های جدید برای شهر یا استان خود کاستههای سیاسی از بین رفته است، از شدت تصویب پروژهانتخابات که انگیزه

 منافع براساس هااستان بین بودجه تخصیص منظور به گذارانسیاست و مسئوالن است که واقعیت این نمودار گویای

عمرانی و  هایپروژه تکمیل جهت بودجه تخصیص نحوه در نهایی و قطعی زنی تأثیرچانه نظام لذا .کنندمی عمل

 (6۳91ها دارد. )امیری و صمدیان، های عمرانی جدید بین استانتصویب پروژه
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 هامرانی در استانهای ع: تأثیر انتخابات مجلس بر تعداد پروژه6شکل 

 6۳96-6۳49های های عمرانی استانی طی سالهای نظارتی پروژهمنبع: امیری و صمدیان؛ گزارش

 

 های صنعتی غیرکارشناسی. طرح6-6
ای بر منافع ملی، فشار نمایندگان مجلس به وزرا برای انحراف امکانات ملی کی دیگر از مصادیق اولویت منافع منطقهی

اطق و حوزه نمایندگی برای کسب رأی از مردم منطقه خود در انتخابات بعدی است. از نظر به سمت و سوی من

های عمومی و انحراف در منابع عمومی برای کسب رأی است که فساد کارشناسان اقتصادی این کار استفاده از فرصت

ها و حدود کشور به بیابانای در انحراف منابع مهای چنین سوءاستفادهبزرگی ایجاد کرده است. یکی از نمونه

ع بسیار بیابانی قابل مشاهده است. این صنایها و صنایع فوالد و پتروشیمی در مناطق بیابانی و نیمهگیری کارخانهشکل

کنند. جانمایی غیرکارشناسی و درصد ظرفیت خود کار می 02ها با کمتر از بر هستند و در حال حاضر برخی از آنآب

اتالف  ساز بوده است که نه تنها باعثهای صنعتی نظیر صنایع فوالد تا حدی مسئلهای سیاسی طرحهمبتنی بر انگیزه

منابع ملی شده بلکه به مانعی در روند توسعه منطقه نیز تبدیل شده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

 تهیه کرد که در آن به این« د کشورگزارش تحقیق و تفحص از صنعت فوال »گزارشی تحت عنوان  6۳98اسالمی در سال 

میلیون  8هزار تن فوالد در سال نیازمند حداقل  422های استانی برای تولید موضوع اشاره شده بود که هریک از پروژه

طرحی که در اختیار شرکت ملی فوالد و در دست اجراست در  7طرح از  8است که متر مکعب آب هستند و این درحالی

هایی هستند که در مناطق کویری ریز و بافت طرحهای فوالد سبزوار، قائنات، نیاند. طرحع شدهمناطق کویری واق

حلقه  8اند. از این میان طرح فوالد سبزوار در دشت ممنوعه بحرانی به لحاظ آب قرار دارد و قرار است آب آن از واقع شده
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های گذشته به شدت پایین ه و اطراف آن طی سالهای زیرزمینی در این منطقچاه تأمین شود. درحالی که سطح آب

های موجود در این منطقه وجود ندارد. عالوه بر حلقه از چاه 8میلیون متر مکعب آب از  8آمده و امکان برداشت ساالنه 

های منطقه، صنعت فوالد باعث تعطیلی کشاورزی منطقه خواهد شد. از طرفی صنعت این در صورت برداشت آب از چاه

نفر می شود، در حالی که باعث بیکاری صدها کشاورز و در نتیجه  422د در این منطقه باعث اشتغال مستقیم فوال 

مهاجرت به شهرها و مشکالت ناشی از مهاجرت خواهد شد. در این گزارش تصریح شده است که این موضوع درمورد 

است و تأمین آب مورد نیاز صنایع فوالد از آبی حاد سه طرح دیگر نیز صادق است. در تمامی مناطق مذکور مشکل کم

تری مواجه خواهد ساخت. این های آینده، منطقه را با خشکسالی و مسائل جدیمنابع محدود آبی منطقه در سال

های استانی اغراض سیاسی بر جنبه های علمی، فنی، زیست محیطی یابی طرحموارد همگی گواه آن است که در مکان

 داشته است.ای ارجحیت و توسعه

ی هایهای کشور )بعنوان صنایع بشدت آب بر( در مناطق خشک کشور و دشتعمده کارخانجات فوالد و پتروشیمی

اند. تشخیص داده شده« ممنوعه بحرانی»و یا « ممنوعه»ها یا اند که به لحاظ اجازه برداشت از آبخواناحداث شده

ناطق ممنوعه بحرانی با رنگ نارنجی نشان داده شده است، بیانگر آن نقشه زیر که در آن مناطق ممنوعه با رنگ زرد و م

اند( در مناطق ممنوعه و تعداد بسیار ناچیزی های سیاه نمایش داده شدهاست که عمده کارخانجات فوالد )که با لکه

 اند. ها در سواحل گسترده جنوبی کشور مستقر شدهاز آن

 

 های ممنوع شده از برداشت آبپتروشیمی در دشتهای فوالد و : استقرار کارخانه0شکل 

 های تجدیدپذیر ایرانمنبع: انجمن انرژی
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 های زیست محیطی خطوط انتقال آب. طرح8-6
های آبریز توان به عنوان بازه زمانی نمایان شدن محدودیت منابع آب و بسته شدن حوضهرا می 6۳42ر کشور ما دهه د

از حوضه که از چندی پیش در کشورمان مورد توجه قرار گرفته و با توجه به محدودیت تأمین آب از خارج در نظر گرفت. 

برداران واقع در یک حوضه، به یک راهکار کلیدی مبدل شده است. آشکار شده منابع آب و تشدید تعارضات در بین بهره

ها و هش جریان آب در رودخانههای بحرانی و فوق بحرانی، کاهای بیشتری از کشور به دشتبا وارد شدن مستمر دشت

ها، اکنون این ایده مطرح است که امنیت کشور در مناطق خشک شدن یا کاهش شدید سطح آب در برخی تااالب

 . سازی و انتقال آب دریا استتر و یا شیرینها و مناطق پرآببحرانی در بقای تأمین آب از حوضه

ن نیازهای شرب و صنعت در قالب انتقال آب از دریای عمان و خلیج های انتقال آب متعددی برای تأمیهم اکنون پروژه

های انتقال آب هم تبعات دراز مدت های کارون درحال مطالعه و یا اجرا هستند. پروژهفارس، دریای خزر، سرشاخه

ب، به آبر هستند. لذا در مورد مسائل مربوط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارند و هم بسیار هزینه

گیری باید جنبه علمی، نگاه ملی و کار کارشناسی باشد. با وجود آن که کشاندن این مباحث به مسائل مبنای تصمیم

شود در اختالفات نمایندگان مجلس در تصویب ای در تقابل با منافع ملی قرار دارد، در موارد متعددی دیده میمنطقه

 ای بر منافع ملی کشور سایه انداخته است. طقههای منهای مربوط به انتقال آب اولویتطرح

های مختلف جزو مواردی است که به خوبی منافع های آبریز در استانمحیطی انتقال آب بین حوضههای زیستطرح

( در 4/81/8831نیوز، مشرقدهد. )های مختلف در مجلس شورای اسالمی را نشان میمتضاد نمایندگان استان

های انتقال آب از حوضه کارون و استان خوزستان به سمت استانهای مربوط به انتقال آب نظیر هها و پروژتصویب طرح

سازی آن نظیر انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان های انتقال آب دریا و شیرینمرکزی اصفهان و یزد، و یا طرح

های نمایندگان در مورد مسائل بررسی نطق های مزبور در مجلس درگرفت.متعددی میان نمایندگان استان هایدرگیری

ها و دعاوی نمایندگان مجلس کمتر واجد نگاه علمی و دیدگاه کارشناسی دهد استداللهای مشابه نشان میو طرح

 است و ایجاد جنجال در عمده موارد در دستور کار قرار داشته است. 

شته و مستدالت خود را در مخالفت یا موافقت با یک ای در خصوص یک طرح توجیه علمی دادر مواردی نیز که نماینده

اینده ای و استانی نممحیطی و فنی بیان کرده است، این توجیهات صرفا منافع منطقهطرح با توجه به مسائل زیست

( منطقی و بدیهی است 62/1/8831ایرنا، مزبور را مد نظر قرار داده و از تحلیل مسئله در بستر ملی عاجز بوده است. )

که نمایندگان نسبت به حوزه انتخابیه خود احساس مسئولیت کنند و منافع متضاد و متعارض مناطق مختلف در نطق 

های مشابه که تأثیرات درازمدت اقلیمی، محیط زیستی، اقتصادی گیری و تصویب طرحنمایندگان بروز یابد، اما تصمیم

 قا کارشناسی و علمی دارد. های مطلها و اتخاذ رویهو سیاسی دارد، نیازمند بررسی

ای های مشابه کامال محتمل است که نمایندههای جاری و با جنجال و فضاسازی نمایندگان مجلس درباره طرحدر رویه

ای بیشتری دارد، مواضع غیرکارشناسی خود را پیش ببرد و چنین امری نهایتا به ضرر ایجاد فضای رسانه که قدرت

 شود.میمنافع کشور تمام 
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 . گسترش مناطق آزاد تجاری4-6
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی -های متعددی از ناکامی و عدم موفقیت مناطق آزاد تجاریهای اخیر گزارشر سالد

شده منتشر شده است. مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی با هدف تقویت و رشد تولید در تحقق اهداف معین

های بسیار گسترده در صدور های مالیاتی و گمرکی، تخفیفر همین راستا معافیتمحور تاسیس شدند. دصادرات

سازی نیروی کار و انواع و زدایی از بازار کار و منعطفهای گوناگون از جمله مقرراتها در حوزهزداییمجوزها، مقررات

های ها و حمایتها در عمل معافیترشای از مناطق آزاد کشور به عمل آمد. اما به استناد گزاهای تعرفهاقسام حمایت

به یک  97محور منجر نشده است؛ کل صادرات هفت منطقه آزاد ایران طی سال شده به رشد تولیدات صادراتاعمال

عبارت دیگر، در این سال تراز میلیون دالر بوده است. به ۳22میلیارد و میلیارد دالر رسیده که واردات آنها نزدیک به یک

( همچنین تحلیل 82/88/8831فرهیختگان، میلیون دالر بوده است. ) 049جی مناطق آزاد ایران منفی تجارت خار

دهد مناطق آزاد ایران عمال با عوارض ورود و خروج کاال، خدمات شهری، صدور منابع درآمدی این مناطق نشان می

جای منطقه آزاد بودن، این مناطق ، بلکه بهتنها جزء اهداف اولیه آنها نیستشوند که نهمجوز و فروش زمین اداره می

دهند مناطق آزاد ها نشان میاند. پژوهشای و شهرداری شدههای عمران منطقهلحاظ عملکردی تبدیل به شرکتبه

برابر   8اند؛ در برنامه سوم توسعه میزان واردات تقریبا های مختلف توسعه دارای کسری تجاری بودهکشور طی دوره

برابر  1دهد که میزان واردات مناطق آزاد ت. در برنامه چهارم توسعه تراز تجاری روند کاهشی را نشان میصادرات اس

صادرات در این دوره بدست آمده است. در برنامه پنجم توسعه روند کاهشی تراز تجاری ادامه داشته است. و در این دوره 

اعی و ر که نسبت به برنامه های توسعه قبلی کمتر شده است. )برابر بیشتر از صادرات است،  0/8میزان واردات تقریبا 

( بنابراین عملکرد تراز تجاری مناطق آزاد کشور ضعیف بوده است و نباید انتظار داشت ایجاد مناطق 8832دهمرده، 

 آزاد تاثیر جدی بر توسعه اقتصادی کشور و توسعه اجتماعی داشته باشد.

 نفوذ نظیر تجار و اتاق بازرگانی حوزه انتخابیههای ذیمجلس در اثر اعمال فشار گروهبا این وجود، بسیاری از نمایندگان 

ان نفوذ با نمایندگهای ذیهای پنهان گروهبه دنبال تصویب مناطق آزاد جدید در شهر خود هستند. اعمال فشار و البی

ن دهنده منافع ایهایی که بازتابخبرگزاریها و توان در رسانهمجلس برای افزوده شدن یک منطقه به منطقه آزاد را می

 آوری منطقه ویژه بههاست، مشاهده کرد. نتیجه چنین مناسباتی آن است که نمایندگان مجلس تعداد سرسامگروه

اند. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم چندی پیش اعالم کرد اگر با تاسیس الیحه دولت افزوده

هاد شده از سوی نمایندگان موافقت شود، تعداد کل مناطق آزاد و ویژه در کشور حدودا معادل تعداد همه مناطق پیشن

دهنده جایگزین شدن ( این افزایش افسارگسیخته نشان2/6/8833کیهان، کل نمایندگان مجلس خواهد شد. )

دی معتقدند گسترش مناطق آزاد در حالی که کارشناسان اقتصا .منافع حوزه انتخابیه نمایندگان بر منافع ملی است

، «های صوری و افزایش فرار مالیاتیرشد تصاعدی شرکت»، «تسهیل قاچاق کاال و ارز»تواند به معضالتی نظیر می

س نمایندگان مجلبرخی در مناطق آزاد دامن بزند، « شکاف طبقاتی»و « تخلفات گسترده در واگذاری منابع و اراضی»

نفع در حوزه انتخابیه خود به دنبال تصویب مناطق آزاد بیشتر در های ذیسایر گروهبرای پیشبرد منافع خود، تجار و 

 کشور هستند. 
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 گیری مسئله های شکل. عوامل و زمینه3
تر از آن اولویت و ارجحیت اولی بر دومی در عملکرد ای و ملی نمایندگان مجلس و مهمعارض میان منافع منطقهت

ص و ناکارآمدی دیگری در نظام بوروکراسی کشور علل و عوامل ساختاری متعددی دارد. نمایندگان مجلس مانند هر نق
ای بر منافع ملی نزد نمایندگان مجلس منجر از جمله عواملی که به امکان تحقق اولویت و ارجحیت منافع منطقه

مرکزگرایی ساختار کارشناسی بر مصوبات مجلس؛ ت -عدم نظارت فنیتوان به این موارد اشاره کرد: شود میمی
نبود احزاب و سازوکار تأمین شان؛ ها و شهرها؛ ناتوانی مردم محلی در تحقق مطالباتمنافع متضاد قومیتسیاسی؛ 

توان در سه دسته کلی جا داد: نواقص کرسی. این عوامل را میهای انتخابیه کوچک و تکمالی شفاف انتخابات، حوزه
قوه مقننه و نبود پارلمان محلی. در کنار این علل و عوامل ساختاری، برخی عوامل مجلسی نظام انتخاباتی، ساختار تک

ن عوامل توان به عنوارا نیز می های فشار و پوپولیسم و تالش نمایندگان به منظور جلب رأیمنافع نماینده و گروهنظیر 
دهد. در ادامه ت شماتیک نشان میمجموعه این عوامل را به صور ۳فرعی و غیرساختاری به این مجموعه افزود. شکل 

 گیرند. الذکر به تفصیل مورد بررسی قرار میگزارش هر یک از عوامل فوق
 

 

  

 

 

ای نمایندگان مجلس شورای گیری تعارض میان منافع ملی و منطقههای ساختاری و غیرساختاری شکل: زمینه۳شکل 

 اسالمی

بروز تعارض میان 
انگیزه های ملی و 

منطقه ای نمایندگان 
مجلس

ناتوانی مردم 
محلی در تحقق 

مطالبات

منافع متضاد 
قومیت ها و 

شهرها

حوزه های 
انتخاباتی کوچک

نبود احزاب و 
سازوکار تأمین 
مالی شفاف 

انتخابات

تمرکزگرایی 
ساختار سیاسی

عدم نظارت 
کارشناسی-فنی

بر مصوبات 
 مجلس

نواقص ساختار 

 مجلسیتک

 

نبود پارلمان 

 محلی

 

پوپولیسم و 
 جلب رأی

منافع افراد 

 نفوذذی

 

تأمین مالی 

غیر شفاف 

 انتخابات 
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 ی اسالمی. نواقص نظام انتخاباتی مجلس شورا8-8
ای ها و منافع گروهی و منطقهشود که انگیزهترین عواملی که در مجلس شورای اسالمی باعث آن میکی از مهمی

ها اولویت داشته باشد، نظام انتخاباتی مجلس است. نظام انتخاباتی همان قواعد نمایندگان بر منافع و وظایف ملی آن

ای ههای سیاسی است. مجموعی تبدیل آرای مردم به مناصب و پستایست که بیانگر چگونگبه رسمیت شناخته شده

کننده گزینش یا انتخاب مقامات اجرایی و تقنینی به شمار ها که به موجب آن آرای شهروندان تعییناز قواعد و کاربست

هایی ایجاد آورد و محدودیت( نظام انتخاباتی نوع خاصی از رفتار سیاسی را به وجود می8818نوذری، رود. )می

ریاستی  هایکارآمدی کل نظام سیاسی چه در مدل ۀکنندکند. در مجموع نظام انتخاباتی تا حد بسیار زیادی تعیینمی

های انتخاباتی، ( در این بخش در ابتدا توضیحاتی در خصوص انواع نظام8813الندل، و چه در مدل پارلمانی است. )

عارض گیری تگیری ارائه خواهد شد و سپس درباره تأثیر این مقوالت بر شکلیهای انتخاباتی و ساختار رأاندازه حوزه

 ای نمایندگان مجلس بحث خواهد شد. میان منافع ملی و منطقه

 های انتخاباتی. انواع نظام8-8-8
ز آن ا های انتخاباتی در کشورهای گوناگون، سه نظام انتخاباتی مستقل و یک نظام انتخاباتی تلفیقیز گزینش نظاما

ها چگونگی راهیابی افراد برگزیده به نهاد حکومتی از جمله شود که در هر کدام از آنسه نظام انتخاباتی شناسایی می

 ۀحوز  ۀگویند. دو عنصر مهم در نظام انتخاباتی انداز پارلمان، مشخص شده است که به آن فرمول انتخاباتی می

 اند از:ها عبارتهای انتخاباتی و فرمول آنمانواع نظا .انتخاباتی و ساختار رأی گیری است

 در این نظام انتخاباتی نامزد یا حزبی که بیشترین آرا را بدون توجه به نسبت نظام انتخاباتی اکثریت نسبی :

 کلی آرا از آن خود کرده پیروز است.

 درصد کل آرا را به دست  82: برای انتخاب نامزد در نظام اکثریتی، کاندید باید حداقل نظام انتخاباتی اکثریت

 آورد.

 شود باید هایی که به هر حزب داده می: در این نظام انتخاباتی سهم کرسینظام انتخاباتی نسبی یا تناسبی

های انتخاباتی در سراسر کشور مساوی انتخابیه و یا کل حوزه ۀبا سهم آرای نامزدهای آن حزب در یک حوز 

 (8836توسلی و شعبان شمیرانی، باشد. )

 انتخاباتی ۀحوز  ۀ. انداز 6-8-8
دهنده نظام انتخاباتی است، اندازه حوزه کی از عوامل مهم در فرآیند قانونی انتخاب نمایندگان مجلس که تشکیلی

کند. به انتخابیه است. مقصود از اندازه حوزه انتخابیه آن است که از هر حوزه انتخابیه چند نفر به پارلمان راه پیدا می

های کرسی )تک نماینده( و حوزههای انتخابیه تکپذیرند: حوزههای انتخابیه به دو دسته تفکیکزهطور کلی حو

های انتخابیه تک کرسی معموال شناخت و رابطه بین نامزدهای انتخابیه چندکرسی )بیش از یک نماینده(. در حوزه
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 1بیه بیش از یک نماینده است. موریس دوورژههای انتخاتر از حوزهواسطهتر و بیانتخابات و رای دهندگان مستقیم

  پیامد این وضعیت را این چنین توضیح می دهد:

تر باشد، تأثیر احزاب ای وسیعکند. هرچه حوزهها، تفاوت مینفوذ احزاب در تعیین کاندیداها، برحسب وسعت حوزه»

یان دیگر اگر قلمرو انتخاباتی توسعه شود. به بتر باشد، دخالت احزاب محدودتر میبیشتر است. هرچه حوزه کوچک

 منتخبان خود را شود. در این صورت رأیدهندگان کمتر مییابد، تماس شخصی بین کاندیداها و رأی
ً
دهندگان شخصا

ای شود. از سوی دیگر هرچه حوزهشناسند. اتیکت سیاسی در این سیستم تعیین حوزه عامل اساسی اخذ رأی مینمی

 ۀچهر  انتخاباتی بیشتر ۀشود. هرچه مبارز تر میدهندگان محتملیی شخص کاندیدا از طرف رأیتر باشد، شناساکوچک

ن ها تصمیم بگیرد. در ایتواند با توجه به صالحیت شخصی آندهنده بهتر میها را به خود گیرد رأیپیکار شخصیت

های . بنابراین ممکن است در حوزههاکند و کمتر به اتیکت سیاسی آنصورت بیشتر به شخصیت کاندیداها توجه می

 (8821دوورژه، « )های بزرگ امکان چنین امری وجود نداردکوچک افراد منفردی نیز کاندیدا شوند، اما در حوزه

 گیری. ساختار رأی8-8-8
در  انکنندگدهند. مثاًل این که شرکتدهندگان چگونه گزینش خود را بروز میدهد که رأیگیری نشان میاختار رأیس

ها. در ساختار شده از سوی احزاب و تشکلدهند و یا به فهرست معرفیانتخابات به کاندیداهای مشخص رأی می

شود و تر و توافق بین چند نفر الزامی میرنگها کمگرایی حاکم است، تأثیر شخصیتدهی فهرستی جمعرأی

گیرد. همچنین دهی قرار مینامزدها مالک رأیها بیش از خصوصیات فردی و شخصی ها، رویکردها و برنامهسیاست

میان رأی فهرستی با رأی فردی تمایز مهم دیگری است که بازتاب ملموس آن پس از راهیابی نامزدهای نمایندگی به 

 (8836توسلی و شعبان شمیرانی، شدنی است. )پذیر و مقایسهپارلمان مشاهده

. عوامل کلی و عمومی. 0. عوامل خاص و محلی و 6امل نقش دارد: در تمایل سیاسی افراد یک کشور همیشه دو نوع ع

ه هر حال شوند. بتفکیک این عوامل از یکدیگر بسیار دقیق است، زیرا به طور ناآگاه اغلب این عوامل با هم ترکیب می

سترش ب گها موجهای انتخاباتی است که بعضی از سیستمهای احزاب و رژیمهرچه باشد موضوع بیان تأثیر سیستم

شوند و بالعکس. سیاست هر پارلمان بسته به آن که اعضای آن عوامل آرای محلی به ضرر عوامل در سطح مملکتی می

 محلی انتخاب شده باشند و یا به سبب وضع آنان نسبت به مصالح مهم مملکتی انتخاب شده باشند، 
ً
به علل اساسا

 متفاوت است. تضاد در این جا بین سیستم تنا
ً
 سبی و رژیم اکثریتی نیست، بلکه بین اخذ رأی برای یک وکیل وعمیقا

 (8821دوورژه، یا اخذ رأی برای چند وکیل طبق لیست است. )

 گیری منافع متعارض . اثرات نظام انتخاباتی بر شکل4-8-8
ها را نیف ملی آای نمایندگان با منافع و وظاها و منافع گروهی و منطقهگیری تعارض میان انگیزهخشی از علل شکلب

باید در ساختار نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی جستجو کرد. انتخابات مجلس در ایران بصورت محلی برگزار 

شود. انتخابات کوچک اوال امکان شود. مسئله اصلی چنین نظام انتخاباتی این است که انتخابات کوچک میمی

                                                           
1 Maurice Duverzhh 
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دن دهد و ثالثا امکان انتخاب شن رصد تأمین مالی انتخابات را کاهش میبرد، ثانیا امکاگیری احزاب را از بین میشکل

ترین مزیت احزاب امکان شفافیت در تأمین مالی انتخابات کند. مهمافراد با دانش تخصصی و کارشناسی را کم می

های روه. درنتیجه گروداست. در انتخابات محلی با کاندیدای بسیار، عمال امکان رصد تأمین مالی انتخابات از بین می

ها فرستند که زیر دین آنآلود تأمین مالی کرده و نمایندگانی را به مجلس مینفوذ و صاحب قدرت در فضای مهذی

ها و مصادیقی که در قسمت قبل بیان شد نتیجه وابستگی نمایندگان شهرهای کوچک و بزرگ هستند. بسیاری از آسیب

تخابات است. در انتخابات محلی که امکان نظارت دقیق بر تأمین مالی انتخابات های صاحب ثروت طی دوران انبه گروه

دهند که در صورت پیروزی در نفع دقیقا با این هدف کاندیداها را زیر چتر حمایتی خود قرار میوجود ندارد، افراد ذی

 را تأمین کنند. ها های غیرکارشناسی به منطقه منافع آنها و تخصیص بودجهانتخابات با تصویب طرح

شود حاکمان برای رفتار و عملکردشان در مقابل شهروندان مسئول باشند، مفهوم پاسخگویی در جوامع که باعث می

فهوم کننده مای منطقی ضمانت آن را فراهم آورد. در حال حاضر تنها سازوکار تأمینشود که پشتوانهدرصورتی محقق می

ترین عدم انتخاب توسط مردم در دور بعدی انتخابات است. برخی کارشناسان مهمپاسخگویی در نمایندگان، انتخاب یا 

تر دانند. چنان که پیشها میبندیعلت ناکارآمدی نظام انتخاباتی کنونی مجلس شورای اسالمی را عدم تناسب حوزه

های کوچکی کرسی متعلق به شهرها و روستا 671کرسی مجلس شورای اسالمی، حدود  092از مجموع گفته شد، 

های ( در این حوزه8834ستاد انتخابات کشور، توانند داشته باشند. )است که تنها یک نماینده در مجلس می

های بسیار جزئی ساکنان محلی و حتی اعطای رانت انتخاباتی موفقیت عملکرد نماینده در گروی برآورده کردن خواسته

 دهد. اینتخابیه را به تفکیک تعداد کرسی در مجلس هفتم نشان میهای انسهم حوزه 6و امتیاز به افراد است. جدول 

 کرسی است. های انتخاباتی تکهای مجلس متعلق به نمایندگان حوزهدرصد کرسی 12دهد حدود جدول نشان می

 

 های انتخابیه بر حسب تعداد کرسی انتخابیه: فراوانی و درصد تجمیعی حوزه6جدول

گیری فردمحور بوده و هیچ موضوعیتی )از حیث ز دو جهت کاندیداتوری و ساختار رأیانتخابات مجلس در ایران ا

مجلس هفتم یک  ۀهای انتخابیحدود دو سوم حوزه قانونی( برای احزاب و گروه های سیاسی در نظر گرفته نشده است.

ز بین اند. تمایتشکیل دادههای چندکرسی های انتخابیه را حوزهاند و یک سوم دیگر از حوزهکرسی نمایندگی داشته
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ای هتر از حوزهکرسی بسیار بیشتر و قویهای انتخابیه تکاین دو دسته آشکار است؛ خصلت فردمحوری در حوزه

تر باشد، ویژگی های انتخابیه بزرگچندکرسی امکان تحقق دارد و این به معنای آن است که هرچه حوزه ۀانتخابی

گذارد. وقتی نامزدها از موضع تر تأثیر میدهندگان بیشتر و جدیا از جانب رأیمحوری در نحوه گزینش نامزدهجمع

 های نمایندگی مجلس را اشغال میشوند و کرسیانتخابات وارد می ۀغیر انفرادی )مثاًل حزبی( به عرص
ً
 بیش کنند، اوال

ند، ثانیا ها پاسخگویآن ۀنی کننددهندگان بدانند، در قبال تشکیالت پشتیبااز آن که خود را مسئول و پاسخگوی رأی

 ویژگی کالنکارکرد آن
ً
نگری و رویکرد ملی خواهد داشت. نظام انتخاباتی مجلس ویژگی فردمحوری ها در مجلس عمدتا

دارد که نقشی منفی در رفتار ملی و باثبات نمایندگان مجلس داشته است. به طوری که استفاده از اختیارات قانونی با 

ای را نسبت به استفاده از اختیارات قانونی با رویکرد ملی در اولویت قرار داده است و باعث ضعف در رویکرد منطقه

 (8836توسلی و شعبان شمیرانی، استفاده از اختیارات قانونی شده است. )

جدید به  نشود تغییر نمایندگان و ورود نمایندگااز سوی دیگر ساختار کنونی نظام انتخاباتی مجلس در ایران باعث می

ذاری باید گهای حقوقی و قانونمجلس دارای نرخ نسبتا باالیی باشد. نمایندگان مجلس بدلیل لزوم آگاهی از بایسته

دارای تجربه و علم کافی در این خصوص باشند. در حال حاضر به طور میانگین در هر دوره انتخابات مجلس شورای 

 کشد تا بتوانند خود را با نمایندگیها طول میی هستند که طبیعتا ماهدرصد نمایندگان، افراد جدید 18اسالمی حدود 

دهنده عدم دوره بوده است. این آمار نشان 6488مجلس وفق بدهند. در ده دوره مجلس، میانگین حضور هر نماینده 

 (8831فخیمی جمیل، استفاده بهینه از تجربه زیسته و علم نمایندگان سابق است. )

 مجلسی قوه مقننه. ساختار تک6-8
ی مجلسهای تقنینی تکتوان به نظامبندی اجمالی، سازوکار تصویب قوانین را از منظر ساختار میر یک دستهد

(unicameral( و دومجلسی )bicameralتقسیم کرد. اغلب نظام ) های دومجلسی در کشورهای فدرال، وسیع و ریاستی

بافت، کوچک و پارلمانی رواج بیشتری دارد. البته در هر دسته کمجلسی در کشورهای تهای تکرایج است و نظام

 (8831گروسی و باصری، شود که با نتایج مذکور همخوانی ندارد. )هایی یافت مینمونه

 مجلسی و دو مجلسی. معرفی ساختارهای تک8-6-8
ه دارای دو شود که گفته میگذاری دوگانیستم سیاسی دو مجلسی در تعریف، به سیستم سازمانی با بازوهای قانونس

پردازند. در واقع مجلس بوده و هر کدام از مجالس در حیطه وظایف و اختیارات خود به وضع قوانین موضوعه خود می

این  پردازند. درگذاری میشود که دو مجلس به کار قانونگذار مبتنی بر دو مجلس به سیستمی گفته میقوه قانون

 upper( و مجلس علیا )lower houseشود: مجلس سفلی )با نامی خاص شناخته می هاسیستم هر کدام از مجلس

houseاختیارات بیشتری در قانون 
ً
گذاری (. مجلس سفلی که از تعداد بیشتری از نمایندگان تشکیل شده و معموال

 بر دارد، با نام مجلس نمایندگان و مجلس عوام نیز شناخته می
ً
اساس تعداد مردمی که شود. این نوع مجالس معموال

شوند و نمایندگان در واقع نماینده تعداد بیشتری از مردم کند، شناخته میها را در مجلس نمایندگی میهر نماینده آن

تری به عنوان تر است که نمایندگان آن معموال مدت طوالنیدر مجلس هستند. مجلس دوم و یا علیا، مجلس کوچک

فاوتی های متشود، معموال رویهلس علیا که به آن مجلس سنا و مجلس لردها نیز گفته مینماینده در آن حضور دارند. مج
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شوند. برای انتخاب اعضایش دارد. این اعضا بر اساس وراثت، انتصاب، انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می

 (8831زینالو و همکاران، )

باشد، به تاریخ، فضای سیاسی و مقتضیات آن جامعه بستگی مجلسی که کشوری دارای سیستم دو مجلسی و یا تکاین

 مردم، کدام سیستم حکومتدارد و این
ً
مانی های پارلرانی را برای کشور خود انتخاب کرده باشند. در سیستمکه اصوال

 قوه مقننه به دو مجلس عوام و اعیان تقسیم می
ً
شود و مبتنی بر وست مینیستر یا سیستم سیاسی انگلستان، معموال

نحوه انتخاب اعضای این دو مجلس نیز با یکدیگر متفاوت است. در سایر الگوهای پارلمانی، تنها یک مجلس در کشور 

شوند. در تحقیقی که در ماه آوریل مجلسی اداره میکشور در سراسر دنیا به صورت تک 668وجود دارد. در حال حاضر 

بین تمام مجالس موجود در کشورهای دنیا صورت گرفت، مشخص  میالدی توسط اتحادیه بین المجالس در 0268سال 

اند. بدین مجلسی استفاده میکردهاز سیستم تککشور نیز  66۳کشور دارای سیستم دو مجلسی بوده و  79شد که 

اند. این آمارها بسته به مرجع ها به صورت دو مجلسی بودهدرصد از پارلمان 82تا  ۳2ترتیب در کل جهان در حدود 

هایی است که این کشورها به صورت دهند. زیرا این آمار بنا بر گزارشصدور آمارها بعضا اختالفاتی را نشان می

اند سیستم دو مجلسی دارند، در واقع تک اند. در حالی که برخی از کشورها که عنوان کردهری بیان کردهخوداظها

اند. تواند قانونی را به تصویب برسشوند، زیرا مجالس سنای آنها تنها خاصیت مشورتی داشته و نمیمجلسی حساب می

تند، اما در واقع دو بدنه مختلف در پروسه تصویب مجلسی هساند که تکدر مقابل نیز برخی از کشورها عنوان کرده

ها عنوان شده است که این کشورها به قانون برای تصمیم گیری وجود داشته است. با این حال در قانون اساسی آن

 (8831زینالو و همکاران، شوند. )صورت تک مجلسی اداره می

 مجلسی. مزایا و معایب ساخت تک6-6-8
کاری، تأخیر در مجلسی معایب نظام دومجلسی را ذیل چهار عنوان هزینه، عدم ضرورت موازیهای تکرفداران نظامط

لسی های قانون در سیستم دومجکنند. از این منظر، بررسی لوایح یا طرحپذیری بیان میگیری و عدم مسئولیتتصمیم

موافقان سیستم دومجلسی معتقدند  شود. در مقابلکاری و اتالف وقت میساز بودن، موجب دوبارهعالوه بر هزینه

شود و فقدان نظارت و تعادل از یک سو و عدم تر مینقصتر و کمکاری در این زمینه موجب تصویب قوانین پختهموازی

( در این 8831گروسی و باصری، دانند. )مجلسی میترین معایب نظام تکها از سوی دیگر مهمتضمین حقوق اقلیت

 شود.مجلسی و دومجلسی به صورت خالصه ارائه میهای موافقان قوه مقننه تکاللترین استد قسمت عمده

 مجلسیها به نفع قوه مقننه تکاستدالل

یری های پیشنهادی و جلوگدلیل اصلی نظام دومجلسی، اطمینان یافتن از بلوغ و تأمل آگاهانه در فرایند بررسی طرح

کاری دو مجلس رسمی نمایندگی نیز بلوغ و مالحظات متألمانه موازیاز شتابزدگی است. اما به زعم مخالفان، بدون 

پذیر است. به عنوان مثال نقض، در شوراهای محلی و هیأت مدیره مدارس چنین مالحظاتی بدون نیاز به مجمع امکان

نطقی ایی متوانند تصمیمات اجر گونه که دو دولت نمیشوند. هماندوم جهت متوازن کردن تصمیمات در نظر گرفته می

اخذ کنند یا دو قاضی یا دو شهردار و غیره، دو مجلس نیز قادر به تصویب قوانین منطقی نخواهند بود. از سوی دیگر، 
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ها صورت تواند قبل از تصویب نهایی به قدر کافی به بحث گذاشته شود و بررسی الزم در خصوص آنقوانین مصوب می

شود مجلسی معتقدند که هیچ قانونی به صورت شتابزده تصویب نمیه تک( طرفداران قوه مقننRobak, 1997پذیرد. )

ها باید قبل از تصویب از چند مرحله گذر کنند و وارد کتاب قوانین شوند، نیازی گذاری که الیحهو در سیستم شایع قانون

 به مجلس دوم نیست که مانع از عملکرد شتابزده مجلس اول شود.

زند و موجب کند و متوقف شدن با اختیارات مشابه به اختالفات حزبی و سیاسی دامن میگذاری وجود دو مجلس قانون

شود. اراده عمومی ممکن است توسط مجلس دوم به استیصال کشیده شود و از هرگونه اصالح گذاری میروند قانون

زم و نیازهای مدنی مستلمجلسی، تحوالت اجتماعی بسیار سریع های تکضروری جلوگیری شود. از نظر موافقان نظام

های اجتماعی و پاسخ درخور، متناسب اقدام عاجل هستند. به عبارت دیگر، کارایی نظام تقنینی در گرو درک واقعیت

گذاری تواند به تسریع در روند قانونمجلسی میو به موقع به مطالبات اجتماعی است. از این حیث، وجود قوه مقننه تک

اید مجلسی ادعا دارند که برآیند عقبه تحوالت اجتماعی منجر شود. طرفداران قوه مقننه تکتر نسبت و واکنشی مناسب

تواند از سوی یک مجلس نمایندگی شود. مردم دارای قدرت عالیه هستند، خواست آنها یکی عمومی یکی است و می

. ز سوی یک مجلس نمایندگی شودرو بهتر است که افکار عمومی اتواند به چند دسته تقسیم شود. از همیناست و نمی

 (Bulmer, 2014)کند. خصوص وقتی که یکی با دیگری مخالف است، افکار عمومی را مغشوش میوجود دو مجلس به

مخالفان قوه مقننه دومجلسی معتقدند که در واقع، مجلس دوم صالحیت وارسی استبداد مجلس اول را ندارد و تنها به 

کند. مجلس دوم در جایگاهی آورد عمل میاندازد یا سرعت کارها را پایین میتاخیر میعنوان مجلسی که کارها را به 

دارند که این مجلس، منشأ نیست که استبداد مجلس اول را وارسی کند. از سوی دیگر، مخالفان مجلس دوم اذعان می

 ایها و منافع ویژه عدهقلیتکند. اینکه به اکاری است و به عنوان ترمز چرخ دموکراسی عمل میواکنش و محافظه

 از سوی ثروتمندان، شود که مجلس دوم واکنشی و محافظهنمایندگی داده شود، باعث می
ً
کار باشد. مجلس دوم معموال

 (8831گروسی و باصری، شود. )( جامعه قبضه میeliteداران بزرگ و نخبگان )داران، زمینسرمایه

 ها به نفع قوه مقننه دومجلسیاستدالل

های دو استدالل عمده جهت ضرورت مجلس دوم در پارلمان وجود دارد که برخی معتقدند از معایب اساسی نظام

تر ها. چنانکه پیشمجلسی است؛ نخست فقدان نظارت و تعادل و دیگری عدم تضمین حقوق اقلیتگذاری تکقانون

ی و باعث تعادل بخشیدن به نظام تقنینتواند بر مصوبات مجلس نخست نظارت داشته باشد گفته شد مجلس دوم می

ظام شود. نمجلسی این است که صدای اقلیت در این مجلس شنیده نمیکشور شود. انتقاد دوم در خصوص نظام تک

 مجلسی است. حتی اگر از واژه دموکراتیک تفسیرتر از نظام نمایندگی تکپارلمانی نمایندگی دومجلسی دموکراتیک

 ها را در مجالستر اقلیتهای انتخاباتی با ساختار دو مجلسی اجازه حضور بیشتر و پررنگمنظا مضیقی داشته باشیم.

سویه مخالف همین انتقاد که در خصوص ایران نیز موضوعیت دارد، آن  (Congleton, 2002)دهند. گذاری میقانون

ان فرصت توجه به منافع و شود و نمایندگای گم میمجلسی در هیاهوی منافع جزئی و منطقهاست که نظام تک

 دهند. های ملی و کالن را از دست میاولویت
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مالی های احتبینی آسیبقوه مقننه به عنوان بازیگر اصلی در نظام نظارت و تعادل در صورت تجمع قدرت و عدم پیش

رای تضمین و شعبه را بتواند به ضد این نظام تبدیل شود، لذا برخی طرفداران نظام دومجلسی، تقسیم قوه مقننه به دمی

اند؛ حالتی که دو شعبه قوه مقننه خود بر کار یکدیگر نظارت و همدیگر را مهار و تفکیک قدرت تقنینی مناسب دانسته

به طور  شود و نظام سیاسیکنند تا امکان سوءاستفاده از اختیارات پایین بیاید، نظارت و تعادل تقویت میتعدیل می

 (8832نژاد جمالی، رعی و اسدیزایابد. )منظم جریان می

استدالل بعدی در دفاع از مجلس ناظر به این مسئله است که مجلس دوم، به عنوان نگهبانی در برابر استبداد مجلس 

کند. وجود مجلس دوم قوه مقننه برای جلوگیری از اینکه مجلس اول، به یک بخش مستبد با عملکرد اول عمل می

است. اگر قوه مقننه تنها یک مجلس داشته باشد، همه قدرت مختص به آن مجلس دلبخواهی تبدیل شود، ضروری 

رو وجود مجلس دوم برای جلوگیری از این رخداد از اهمیت شود. از همینخواهد بود و زمینه فساد و استبداد فراهم می

ثر است. مجلس دوم زیادی برخوردار است. وجود مجلس دوم برای جلوگیری از عملکرد شتابزده مجلس اول نیز مؤ

شود. رو باعث کاهش اشتباهات آن میشود که مجلس اول نتواند به صورت شتابزده عمل کند و از همینباعث می

توانند به طور قابل توجهی به منافع ملی آسیب وارد کنند. در واقع مجلس دوم با بررسی و تعدیل اشتباهاتی که می

اشتباهات جلوگیری کند. مجلس دوم به عنوان مجلس اصالحی عمل تواند از رخ دادن مصوبات مجلس اول، می

های قوانینی است که در قوه مقننه به تصویب های عمیق و محتاطانه همه جنبهکند. تا آنجا که نیازمند بررسیمی

جود دو های دقیق انجام شود، وکننده را دارد. زمانی که باید بررسیرسند، در این میان، مجلس دوم نقش اصالحمی

نفر بهتر از یک نفر است. قوه مقننه دومجلسی، نماینده بهتری از افکار و عقاید عمومی است. دو مجلس پایینی و 

توانند به درستی به عنوان یک بارومتر افکار عمومی به کار روند. قوه مقننه تنها دارای یک مجلس فوقانی در کنار هم می

 تر از انتخابومی عمل کند. انتخاب نمایندگان مجلس دوم که در زمانی طوالنیتواند خارج از هارمونی با افکار عممی

 الذکر نشود.تواند به قوه مقننه کمک کند دچار مشکل فوقشود، مینمایندگان مجلس اول انجام می

ی امدار هستند، تحت تأثیر رهبران حزب و فضگذار باشند، سیاستکه قانوننمایندگان مجلس اول که بیش از آن

گری و دادوستد امتیاز هستند. همچنین اشراف کافی به مسائل تخصصی نداشته وفاداری حزبی قرار دارند و درگیر البی

و اساسا یکی از دالیل تمایل تسلط قوه مجریه بر قوه مقننه همین نکته است که مقننه فاقد توان رقابت با متخصصان 

( اعضای مجلس دوم در 8812صفری، قوه مجریه هستند. )هایی است که در خدمت گذاری و بوروکراتسیاست

کشورهایی که دارای پارلمان دومجلسی هستند، باتوجه به شرایط و شیوه انتخاب اعضا و نوع ترکیب این مجالس، اصوال 

و گروهی  ایهای منطقهتری هستند، لذا مجلس دوم ورای تمام مسائل و درگیریو باتجربه ترهای متخصصانسان

نیت تواند مرکز دانش و عقالواند به بررسی طرح یا الیحه پیشنهادی پرداخته و برخی عیوب را جبران و به نوعی میتمی

واند تتر میای طوالنیتر از مجلس اول و با دوره( در کل، مجلس دوم با ترکیبی متفاوت و تخصصیShell, 2001باشد. )

های گروهی میمات احساسی زودگذر جلوگیری و ورای درگیریتر بررسی کرده، از تصقوانین را با ابعاد عمیق

ت. ای خواهد داشکنندهگذاری تأثیرات تعیینگیری کند. در مجموع همه این عوامل بر ارتقای کیفیت قانونتصمیم

 (8832نژاد جمالی، زارعی و اسدی)
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 یکی از دالیلی دانست  -سایل عوامل در کنار–توان مجلسی قوه مقننه و عدم وجود دومجلس را میبنابراین ساخت تک

ال حشود. در ساختار کنونی، دو وظیفه و کارکرد الزم و در عینکه باعث نارسایی عملکرد مجلس شورای اسالمی می

. نمایندگی و دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابی 6متضاد به دوش نماینده مجلس شورای اسالمی گذاشته شده است: 

گذاری اثر ژرفی بر ماهیت ظارت بر اجرای قانون در سطح ملی و بر اساس منافع ملی. شکل قانونگذاری و ن. قانون0و 

 قوانین دارد و اینجاست که ترکیب و ساختار پارلمان در دموکراسی نمایندگی حائز اهمیت است.

 های محلی ها و دولت. نبود پارلمان8-8
های محلی به لحاظ ای و فدرال مستقر هستند. دولتحیههای سیاسی تک ساخت، ناهای محلی در همه نظامولتد

ا هم هایی بها، قدرت، مدیریت، امور مالی و دموکراسی محلی تفاوتتکامل ساختار سرزمینی )قلمرو محلی(، مسؤلیت

وسیعی در سطح جهان برخوردار  ۀدارند؛ لکن موضوع پخش قدرت سیاسی، تمرکززدایی و دموکراسی محلی از گستر 

 است.

( در کشورهای فدرالیستی است. local State( متفاوت از حکومت محلی )local Governmentلت محلی )دو

گذاری اداری، مالی، قضایی، ها، دارای قدرت قانونهای محلی در کشورهای فدرال و مرکب در قالب ایالتحکومت

مه قضایی دارد. در کشورهایی با گذاری اداری، مالی و نیامنیتی و سیاسی هستند؛ لکن دولت محلی قدرت قانون

شود. از سیستم مرکب و فدرال، دولت محلی در درون حکومت محلی و در مقام یکی از نهادهای مردمی محسوب می

ساخت با عنوان دولت های سیاسی تکنهادهای محلی و مردمی در قالب شورا، انجمن و با عناوین مختلف در نظام

دولت محلی وجود دارد و این تعاریف با مفهوم حکومت محلی مشابهت  ۀدر زمینشود. تعاریف زیادی محلی یاد می

توان گفت: دولت محلی به عنوان زیادی دارند. با مالحظه تعاریف مختلف در زمینه دولت محلی و کارکرد این نهاد، می

ی از قدرت اداری و های سیاسخدماتی در سطح محل است که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی نظام-سازه اداری

 محلی اجرایی در سطح محل برخوردار بوده و مستقیما توسط مردم محل انتخاب می
ً
شوند. دولت محلی برای امور ذاتا

 (8834زاده و همکاران، وردیاله)کند و دارای شخصیت حقوقی مجزا از نهادهای دولتی است. گیری میتصمیم

های متنوعی برخوردار بوده و به لحاظ ها و اندازهسیاسی متفاوت از مدل های محلی در کشورهایی با ساختارهایدولت

 (Dollery & Robotti, 2009هایی با هم دارند. )ساختاری تفاوت

هایی داشته باشند که بدین شرح های محلی برای نقش و کارکرد خوب، نیاز است ویژگیدر هر ساختار و مدلی، دولت

منتخبین مردم محل هستند و  -0حاکمیت ملی قرار دارد؛  ۀدولت محلی تحت سیطر  -6ها را خالصه کرد: توان آنمی

 محلی بوده و گستر  -۳مردم در تشکیل دولت محلی مشارکت مستقیم دارند؛ 
ً
فعالیت آنها در مقیاس  ۀاین نهادها ذاتا

الزم برای انعقاد  دولت محلی نهادی سازمانی با شخصیت حقوقی است، بنابراین از اختیار عمل -8محلی است؛ 

از قدرت، اختیارات  -8دعوا برخوردار است؛  ۀقراردادهای مختلف با ادارات دولتی و غیردولتی و حضور در دادگاه و اقام

ها، آماده کردن بودجه و تا حدودی و استقالل عمل الزم برای اداره و مدیریت سرزمین و مردم محل، اجرای سیاست

دولت محلی باید از قدرت مالی و منابع مکفی برخوردار باشد، زیرا  -1رخوردار هستند؛ کنترل بر روی کارمندان خود ب
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دولت محلی از کارکردهای متنوع و  -7در صورت وابستگی مالی به نهادهای دولتی، فاقد استقالل عمل خواهد بود؛ 

 (Haque, 2013چندمنظوره برخوردار است. )

شود، نهادهای محلی و مردمی را از سایر بهتر سازمانی دولت محلی میها جدا از اینکه موجب کارایی این ویژگی

محل  ۀترین ویژگی دولت محلی، اختیارات و استقالل عمل آن در حوز کند. مهمهای موجود در محل متمایز میسازمان

موکراتیک دگیری دولت محلی با توجه به نوع نظام سیاسی )توسعه یافتگی سیاسی و است. اختیارات و توان تصمیم

فعالیت و خودگردانی محلی متفاوت است که به استثناء امور امنیتی،  ۀسیاسی، سابق ۀبودن(، فرهنگ سیاسی، اندیش

های عمرانی محلی است. باید توجه داشته فرهنگی و طرح- قضایی و سیاسی، مشتمل بر طیف وسیعی از امور خدماتی

های محلی دولت (6ربوطه مستلزم دارا بودن شروط زیر است: باشیم که حفظ استقالل عمل دولت محلی در امور م

گیری امور از استقالل الزم و مناسب به فراخور قانون اساسی و قوانین عادی برخوردار باشند. واگذاری باید در تصمیم

دی آنها را کر اختیارات به نهادهای دولتی برای تأیید و یا عدم تأیید مصوبات و تصمیمات نهادهای محلی، استقالل کار 

ها، تصمیمات و مصوبات دولت محلی باید از منظر قانونی اجرایی بر فعالیت ۀ( نظارت حکومت و قو0کند؛ دار میخدشه

کند؛ ها را تبدیل به سازمان های دولتی و حکومتی میباشد نه سلسله مراتبی. نگرش سلسله مراتبی به دولت محلی، آن

شود. در واقع باید نهادهای دولتی و حکومتی بر عملکرد دولت ها کاسته میگیری آنبنابراین از اختیار و قدرت تصمیم

( سلب عضویت و انحالل دولت محلی نباید در اختیار ۳محلی از منظر رعایت و یا عدم رعایت قانون نظارت نمایند؛ 

محلی فرادست، نهادهای قضایی اجرایی قرار گیرد، بلکه فرایند دخالت و حضور اعضای نهادهای  ۀنهادهای دولتی و قو

سلب  گیری برای انحالل وگیر مدنظر باشد. حضور اعضای دولت محلی در تصمیمو سایر قوا باید در قالب هیأت تصمیم

( روابط نهادهای دولتی حکومتی با دولت محلی باید شفاف بوده و تمام 8عضویت اعضاء الزم و ضروری است . 

زی متمایز شود. چرا که هرگونه ابهام و همپوشانی در وظایف، موجب عدم کارایی و های محلی، استانی و مرکمسؤلیت

 (8834زاده و همکاران، وردیاله)سلب اختیارات دولت محلی خواهد بود. 

امروزه بحث دولت محلی از حیث ساختاری و کارکردی، از موضوعات کاماًل مهمی است که کمتر کشوری در جهان 

وجود آن را احساس نکرده باشد. دولت محلی با عناوین مختلف در تمامی کشورها در راستای  وجود دارد که نیاز به

 ۀخدمات در سطح محلی است. در واقع با توجه به نوع نظام سیاسی، سابق ۀدار ارائاجرایی عهده-تمرکززدایی اداری

یف و اختیارات عمده موجود های محلی وظادموکراسی، سیر تاریخی نهادهای محلی و فرهنگ سیاسی جامعه دولت

 طوالنی برخوردار  ۀیک قرن از تجرب ۀدار هستند. دولت محلی در ایران با سابقدر سطح محل را عهده
ً
تاریخی نسبتا

اختیارات متفاوتی برخوردار بوده است. بر همین اساس، نیاز  ۀهای حاکم از توان و حوز است و به فراخور وضعیت دولت

این ضرورت را ایجاد کرده است تا از تمامی زوایا ماهیت عملکردی این نهاد محلی و مردمی  به دولت محلی در ایران

مورد آسیب شناسی قرار گیرد و نقاط ضعف آن بررسی و مورد اصالح واقع شود. ارتباط بین ماهیت وجودی شوراهای 

رد. شناسی قرار گیباید مورد آسیبهای مهم دولت محلی در ایران با ماهیت نظام سیاسی شهری به عنوان یکی از پایه

شوراهای اسالمی شهر و روستا در ایران که به صورت جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می شوند، قرار بود 

ریزی بخشی در ایران و نبود مدیریت یکپارچه شهری موجب های محلی باشد. تسلط برنامهمعادلی برای همان پارلمان
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شهرداری در مقام دو -های توسعه ایران، رابطه شورای شهرشهر توجه مطلوبی نشود؛ در برنامهشده است به شوراهای 

مدیر شهر نادیده گرفته شده است.  -های توسعه، مدل مدیریتی شورانهاد مکمل، از هم گسیخته است. در این برنامه

ها برخوردار نیستند و شهرداریگذار شهری از جایگاه مشخص و قابل توجهی شوراهای شهر در مقام نهاد سیاست

منزله بازوی اجرایی تصمیمات شوراهای شهر، بیشتر نمود بدنه اجرایی دولت را دارند و ارتباط ارگانیکی با شوراهای به

اری گیری تمرکززدایی ادشهری ندارند که این امر مغایر با مدل مدیریت شهری ایران است. نقش نظام سیاسی در شکل

شناسی شورای شهر با نظام سیاسی است. تمرکززدایی اداری از جمله متغیرهای مهم در بررسی آسیبدر قالب شوراها 

گیری و عملکرد شوراهای شهر است. عدم توجه به این اصول موجب ضعف کارایی، وابستگی به از اصول اولیه در شکل

 هر و روستا شده است.خدمات و دموکراسی محلی توسط شوراهای ش ۀدولت و عدم دستیابی به هدف ارائ
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 . راهکارها4
ن عوامل تریمجلسی قوه مقننه و نبود پارلمان محلی به عنوان عمدهنواقص نظام انتخاباتی، ساختار تکر بخش قبل د

 ان شد.شود، بیای بر منافع ملی نزد نمایندگان مجلس منجر میکه به تحقق اولویت و ارجحیت منافع منطقهساختاری 

الذکر، در ادامه راهکارهای پیشنهادی حول هر یک از عوامل گانه فوقهای پژوهش و عوامل سهبر اساس یافته

های محلی و ها؛ تقویت پارلمانبندیگیری مسئله ارائه خواهد شد. راهکارها در سه بخش کلی اصالح حوزهشکل

 ه خواهد شد. ای ارائشوراهای شهر؛ تشکیل مجلس دوم؛ تشکیل نظارت کارشناسی بر مصوبات منطقه

 هابندی. اصالح حوزه8-4
یه، های انتخاببندی کشور دارد. تنظیم ناعادالنه حوزهتنیدگی زیادی با نوع حوزهوع نظام انتخاباتی مجلس، درهمن

« شهری»بندی به صورت دهد. در انتخابات مجلس شورای اسالمی کشورمان حوزهتعداد آرا هدررفته را افزایش می

کرسی در اختیار دارد،  ۳2تواند تعداد متنوعی کرسی را شامل شود. برای مثال شهر تهران تعداد یاست. هر حوزه م

بندی، ولی شهرهای کوچکی همچون نهبندان، مالیر و منوجان تنها یک کرسی در اختیار دارند. نوع دیگر حوزه

شود. انتخابات مجلس خبرگان می است که در آن مرز هر استان به عنوان محدوده حوزه تلقی« استانی»بندی حوزه

است که درآن همه « کشوری»بندی بندی انتخاباتی، حوزهشود. نوع دیگر حوزهرهبری در ایران به صورت برگزار می

توانند همه نامزدهای پارلمان را در میز انتخاب توانند به داوطلبان پارلمان رای دهند و تمام مردم، میمردم کشور می

ها، سطح کارکرد نمایندگی از درجه محلی به مرتبه ملی تغییر پیدا طبیعتا با بزرگ تر شدن مقیاس حوزه خود قرار دهند.

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، نوع های نظام سیاسی و دیگر ویژگیکند که در هرکشور با توجه به ویژگیمی

 (8831فخیمی جمیل، شود. )بندی تعیین میحوزه

طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب انتخابات ) در طرح استانی شدن

های انتخابیه فعلی تابعه (، هر استان به عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و حوزهمجلس شورای اسالمی 8/6/8831

دیدا انتخابیه کانشد. در این طرح پیشنهاد شده بود افراد فقط از یک حوزه استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می

شوند و یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند و یا با ائتالف با دیگران در قالب یک لیست در انتخابات شرکت 

های آن حوزه در مجلس داوطلب ها باید استانی بوده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسیکنند. لیست

نتخابی و استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی باعث حذف و کاهش های اتر شدن حوزهمعرفی شود. بزرگ

شود و از همین جهت این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد. های کوچک در نتجه انتخابات میتأثیر آرای حوزه

 (66/8/8831شورای نگهبان، )

ر نتیجه انتخابات جلوگیری کرد که با تقویت های کوچک دتوان از مخاطرات کاهش تأثیر آرای حوزهتنها از این طریق می

ها و شوراهای شهر و روستا، شهروندان شهرهای کوچک را در پیگیری نقش مراجع و نهادهای محلی نظیر شهرداری

گیرد. در صورت تقویت مراجع محلی شان توانمند ساخت که این موضوع در بخش بعدی مورد بررسی قرار میمطالبات

 :ها و استانی شدن انتخابات انتظار داشتبندیتوان از بزرگ شدن حوزهشهروندان نتایج زیر را می در پیگیری مطالبات
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در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از وقت و تالش نمایندگان صرف جایگزینی نگرش ملی به جای نگرش محلی: 

رها و روستاهای حوزه انتخاباتی اهمیت مرتبط با مشکالت فردی و جمعی افراد در شهپرداختن به مسائل ساده و کم

ها زمان و فراغت ها، ادارات محلی است. این امر سبب می شود آنمی شود که براساس قانون در حیطه وظایف وزارتخانه

کافی برای رسیدگی و توجه عمیق به مسائل کالن و ملی نداشته باشند. در حالت استانی حیطه کاری نمایندگان طیف 

شود نمایندگان مجلس به گیرد و موجب میی سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی را دربرمیهاوسیعی از فعالیت

 گذاری و نظارت در سطح کالن و ملی است، بپردازند. وظایف اصلی خود که قانون

های کوچک به دلیل تعداد اندک کاندیداها در حوزهافزایش قدرت انتخاب و ورود افراد بیشتر شناخته شده: 

ند و افراد شوتر میها بزرگکه حوزهگیرد، ولی در حالت استانی باتوجه به اینافراد کارآمد به سختی صورت میگزینش 

ش ساالری افزایهای مردمگیرند، قدرت انتخاب به عنوان یکی از شاخصکنندگان قرار میبیشتری روی میز انتخاب

دهد و به جهت احتمال های کوچک رخ میید آرا که در حوزههایی چون خریابد. همچنین به دلیل جلوگیری از پدیدهمی

جبران کمبود نیروی شایسته در یک شهرستان از کل استان، افراد علمی و شناخته شده فرصت مطرح شدن پیدا 

 کنند. می

ن دهای انتخاباتی در برخی نقاط کشور، پررنگ کر در شرایط فعلی یکی از حربهای: طایفه -های قومیکاهش دغدغه

ل هایی میان طوایف، قبایها و درگیریتواند سبب بروز تنشقومی و مذهبی است. این موضوع می ای،اختالفات طایفه

دد جغرافیایی و تع های انتخاباتی استانی شود، به دلیل گستردگیهای قومی و مذهبی شود. اما چنانچه حوزهگروه و

 مؤثر باشند.  نیستند در تعیین سرنوشت انتخابات ای به تنهایی قادرهای قومی و طایفهآرا، مؤلفه

همچنین  های انتخاباتی ودر حالت استانی کاندیداها به دلیل مسائل مربوط به هزینهگویی حزبی: رشد تحزب و پاسخ

 جایی که احزاب نیز در گزینشهای مختلف مردم ناگزیرند به احزاب سیاسی تکیه کنند و ازآنجلب نظرات طیف

گ فرهن ترین افراد را انتخاب کنند تا نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند،ی خود مجبورند مناسبکاندیداها

 (8831فخیمی جمیل، شود. )گویی حزبی در جامعه نهادینه میپاسخ

 های محلی و شوراهای شهر. تقویت پارلمان6-4
متنوعی  ۀها از حیطنظام سیاسی حاکم بر آن ها و نوعدولت ۀها و شوراها با توجه به رویهادهای محلی از جمله انجمنن

یافته، نهادهای محلی  ۀاز وظایف و اختیارات در امور محلی برخوردار هستند؛ به طوری که در اغلب کشورهای توسع

 ۀتمامی امور محلی را بر عهده دارند )به غیر از نهادهایی که کارکرد ملی دارند(. شوراهای شهری در ایران بیشتر در حوز 

ات اختیار  ۀهای دولتی وجود ندارد. محدودها و دیگر سازمانرداری فعالیت دارند و تعامل کارکردی منسجمی بین آنشه

 ۀو وظایف شوراها و شهرداری در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، نشانگر جایگاه پایین این نهاد محلی در ایران در عرص

ری و شهرداری تنها بخشی از مدیریت شهری را بر عهده دارند و در ای که شوراهای شهمدیریت شهری است. به گونه

ورای ها و شهای دولتی نیز دخیل هستند، بدون آن که ارتباط و انسجام ارگانیک و هدفمندی بین آناین امر مهم سازمان
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ست شهری ایران ا ریزی بخشی در مدیریتاین امر، تمرکزگرایی و برنامه ۀشهرداری وجود داشته باشد. دلیل عمد -شهر

 گیری مدیریت واحد شهری جلوگیری کرده است.که از شکل

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مورد تأکید  ۀپنجم توسع ۀبرنام 67۳ضرورت مدیریت یکپارچه شهری در ماده 

 یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالم ۀپنج ساله پنجم توسع ۀقانون برنامخاص قرار گرفته است )

(. هدف از مدیریت یکپارچه شهری، تمرکز قدرت در اختیار نهادهای دولتی از جمله فرمانداری ها نیست؛ بلکه ایران

 محلی )در این مورد امور شهری( در اختیار شوراهای شهری و واگذاری اختیارات و توان تصمیم
ً
گیری امور ذاتا

 ۀریزی راهبردی برای امور شهری، ارائبرنامه ۀه در عرصیافتها در اکثر کشورهای توسعههاست. شهرداریشهرداری

خدمات فرهنگی، تأمین خدمات آموزشی، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فقر، دخالت در بازار مسکن و زمین، 

های شهری فعال هستند. های شهری، مدیریت مؤثر مالی و پژوهشدخالت در اقتصاد شهری، مدیریت زیرساخت

 ( 8816و کاظمیان، سعیدی رضوانی )

در ایران، قانون اختیارات کمی به شوراهای شهری به طور خاص و تمامی نهادهای محلی به طور عام واگذار کرده است 

اجرایی؛ ترس از استقالل  -؛ تمرکزگرایی شدید در ساختار اداریساختآن: وجود نظام سیاسی تک ۀکه دالیل عمد

(؛ ضعف و ابهام در قانون اساسی و قوانین عادی 8811نیا، حافظمرکززدایی )واحدهای سرزمینی پیرامونی در قالب ت

(؛ نهادینه نشدن زندگی مشارکتی در فرهنگ 8814ازکیا و جاجرمی، های دموکراتیک )مربوط به شوراها؛ فقدان سنت

ا توجه دی است. بسیاسی، جامعه شناختی و اقتصا-سیاسی ایران و انعکاس آن در قانون اساسی و عوامل دیگر تاریخی

پارلمان محلی در قالب شوراهای شهری در ایران  ۀبه وضعیت موجود، کاماًل طبیعی است که شاهد شکل ضعیف شد

ا ها بشهرداری-باشیم که در آن جدا از اختیارات محدود این نهاد محلی، بین شوراها و شهرداری ها با یکدیگر و شوراها

 هاگی وجود ندارد. تداخل کارکردی و سازمانی و عدم هماهنگی بین شهردارینهادهای دولتی ارتباط منسجم و هماهن

رسانی و معضالت اداری در روند با نهادهای دولتی، موجب ضعف در خدمات -به عنوان رکن اجرایی دولت محلی-

 شود.مدیریت شهری می

ای ه( در قانون اساسی و قوانین برنامهبعد: الف( جایگاه قانونی نهادهای محلی )شورای شهر 8شورای شهر در ایران در 

کشور؛ ب( انتخابات اعضای شورا، لغو عضویت و انحالل شوراهای شهر؛ پ( شخصیت حقوقی شورای شهر؛ ت(  ۀتوسع

شهرداری؛ ث( اختیارات و استقالل عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و  -بودجه و منابع مالی شورای شهر

آسیب شوراهای شهر در ایران رویکرد مبهم  ۀرسد دلیل عمدعف و آسیب است. به نظر میهای دولتی دچار ضسازمان

قانون اساسی به جایگاه شوراها به طور عام و شوراهای شهر به طور خاص است. این رویکرد مبهم همراه با تفسیر به 

اوت ته است. این ابهام و رویکرد متفای گذاشرأی نهادهای باالدستی بر کارایی و جایگاه قانونی شورای شهر تأثیر عمده

های دولتی و قضایی مشهود است. کشور، قوانین باالدستی و آیین نامه ۀهای توسعقوانین شوراها، برنامه ۀبا مالحظ

زدایی ربط با توجه به تمرکز کند تا پژوهشگران و مسئوالن ذینیاز مبرم به شورای شهر و سایر نهادهای محلی اقتضا می

هینه به اصالح قوانین شوراها پرداخته و در هماهنگی نهادهای دولتی با نهادهای منتخب مردمی اقدامات اصولی و ب

 محلی و اصالح قوانین  ۀالزم انجام گیرد. الزم است با گسترش حوز 
ً
اختیارات شوراهای شهری بر تمامی امور ذاتا
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ارچه ای شهری باشیم تا بدین ترتیب مدیریت یکپمربوطه، شاهد شکل گیری تمرکززدایی اصولی و بهینه در قالب شوراه

 (8834زاده و دیگران، الهویردیشهری بر امور محلی حکم فرما شود. )

های مهم نهادهای محلی، استقالل نسبی مالی و منابع تأمین بودجه است. در مدل مدیریت شهری ایران، از ویژگی

ها شهرداری ۀبودجه شوراها را از محل درآمدها و بودج شوراهای شهر و روستا همزمان با تصویب بودجه شهرداری،

ای عمومی و غیردولتی تا حدودی زیادی از منابع دولتی منتزع است؛ کنند. شهرداری در مقام مؤسسهتصویب می

 ،های قانونیمنابع درآمدی شهرداری در ایران وابسته به نوع خدمات ارائه شده و عوارض دریافتی است و به خاطر ابهام

 از منابع پراکنده، بی
ً
شهری )فروش تراکم بدون توجه به  ۀثبات، غیرمعقول و در تضاد با توسعشهرداری معموال

ها پیشنهاد شده برد. در برخی پژوهشهای اطراف شهر و غیره( بهره میهای شهری، فروش اراضی و زمینظرفیت

های محلی برای کسب درآمد را تعیین مالیات ۀاجاز  گذاران برای شوراهای شهری عالوه بر تعیین عوارض،است قانون

قائل شوند و منابع ثابتی توسط قانون گذار برای شوراهای شهری و شهرداری تعریف شود. در واقع منابع ثابت برای 

شود روابط بین شهرداری و شورای شهری با سایر نهادهای دولتی منسجم شود. مدیریت شهری موجب می

 (8834یگران، زاده و دویردیاله)

ها، تشکیالت محلی در شهرها و روستاها قدرت و بنابراین با تقویت نقش نهادهای محلی نظیر شورای شهر و شهرداری

کنند و نیاز به طرح مسائل محلی در سطوح ملی توان بیشتری برای پیشبرد مطالبات و منافع مردم بومی پیدا می

های محلی و رود. بنابراین با افزایش قدرت و نقش پارلمانمی گیری نظیر مجلس شورای اسالمی از بینتصمیم

گذاری بر های مجلس شورای اسالمی نظیر قانونتوان امیدوار بود امکانی برای تحقق کارویژههای محلی میدولت

 اساس منافع ملی فراهم شود. 

 . تشکیل مجلس دوم8-4
توان نظام توزیع قدرت و نظام حقوقی یک کشور نمی وشن است مستقل از شرایط سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی،ر 

مجلسی های دومجلسی یا تکهای ماهوی و شکلی نظامساختاری تقنینی تجویز کرد. به عبارت دیگر انطباق کارویژه

گفت که  طور خاص بایدتواند راهگشا باشد. بهبر ساختار حقوقی سیاسی یک کشور در رسیدن به الگویی تقنینی می

های مختلف زبانی، نژادی، قومی یا کشورهای که طبقات اجتماعی متفاوت با ی با بافت متکثر و دارای اقلیتکشورهای

های تقنینی دومجلسی انطباق دارند و کشورهای بسیط و یکپارچه با منافع متعارض دارند، بیشتر با شرایط نظام

های ن حقوق اقلیت از محاسن برجسته نظامهای تکمجلسی همنوایی بیشتری دارند. نظارت و تعادل و تضمینظام

 مجلسی است که آن را اقتصادیسازی از مزایای نظام تکدومجلسی است. از سوی دیگر، هزینه کم و تسریع در تصمیم

گذاری نقد جدی به ساختار ها در قانوندهد، اگرچه فقدان نظارت تقنینی و عدم مشارکت اقلیتو کارامدتر جلوه می

 (8831گروسی و باصری، . )مجلسی استتک

 گذاری به دو مجلسی و یا گذار از دو مجلسی و تبدیل شدننگاهی به تجربه سایر کشورها در زمینه تبدیل سیستم قانون

توانند در ضرورت بخشیدن به تغییر در نظام سیاسی اثرگذار هایی میتواند نشان دهد که چه مولفهبه تک مجلسی می
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که د مجالس یک کشور به یقین باید از پروسه تغییر قانون اساسی کشور به وجود آید. با وجود اینباشند. تغییر دادن تعدا

ها برای ایجاد تغییرات سیاسی در هر کشوری مختص به همان کشور است، اما به صورت کلی مشاهده پیچیدگی

رو شده و معموال دی رو بههای زیاشود که معموال ایجاد تغییر در ساختارهای سیاسی یک کشور با مقاومتمی

 کار هستند. با این حال ایجادمداران در برابر به اشتراک گذاشتن اختیارات و یا قدرت شان به شدت محافظهسیاست

است با نتایج  گیرد، ممکنتغییرات در سیستم سیاسی یک کشور نیز که بنا به ضروریات و مقتضیات آن کشور صورت می

 (8831زینالو و دیگران، مراه نباشد. )دلخواه و قابل پیش بینی ه

مجلسی به نظام دومجلسی را راهکار حل مداران تغییر از نظام تکبنابراین گرچه بسیاری از کارشناسان و سیاست

اند و معتقدند نظام دومجلسی خواهد توانست این نارسایی را برطرف ای دانستهتعارض میان منافع ملی و منافع منطقه

ها و تبعات تغییر ساختار قوه مقننه بیانگر آن است که هر توصیه سیاستی مبنی بر ( اما پیچیدگی8831باهنر، کند، )

 های گسترده و کارشناسانه جدی است.گذاری کشور نیازمند پژوهشتغییر ساختار قانون

 ایهای منطقه. تشکیل نهاد نظارت کارشناسی بر طرح4-4
 مورد بررسی قرار گیرد، تشکیل تواندهای عمرانی، پیشنهادی که میطرحرای از بین بردن اثر سیکل سیاسی بر ب

مرجعی است که از صالحیت کارشناسی الزم و همچنین استقالل و قدرت کافی جهت نظارت بر مطالعات توجیهی 

ی های عمرانی و تقویت مدیریت کالن عملیات عمرانها برخوردار است. چنین مرجعی به منظور ساماندهی طرحطرح

به  اقتصادی، -های فنیهای عمرانی براساس ارزیابیای در طرحهای ملی و منطقهتواند با تهیه لیستی از اولویتمی

فنی و نیاز منطقه تصویب کند. ازاین رو، مرجع مورد اشاره  -ها را تنها براساس مطالعات توجیهیطرف طرحصورت بی

کند و عالوه بر دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می های عمرانی براساس مالحظات سیاسیاز تصویب طرح

های بدون توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی حجم عملیات طرح و اعتبار مورد جلوگیری از شروع عملیات اجرایی پروژه

 (8832امیری و صمدیان، شود. )نیاز آن نیز به درستی برآورد می

شده در های عمرانی و مطابقت آن با اهداف تعیینپروژهمرجع یاد شده، ضمن کسب اطمینان از ضرورت اجرای 

 هایهای عمرانی، از تصویب طرحای، با برقراری ارتباط منطقی بین تعداد و میزان اعتبار پروژههای توسعهبرنامه

کند. برای رفع مشکالت مطرح شده در بخش نخست، نیاز عمرانی جدید و خارج از توان اجرایی دولت جلوگیری می

ها وجود داشته باشد. این مجمع باید قدرتمند بوده و ت مجمعی باالدستی عمرانی برای رد یا اجازه ساخت پروژهاس

های پربحث عمل کند، کمیسیونی که قدرتش فراتر از نماینده و همچون شورای نگهبان، در بحث اجازه دادن به طرح

 (8832امیری و صمدیان، وزیر باشد. )
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 منابع

 منابع فارسی
 (، بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسالمی 6۳48زکیا، مصطفی و ایمانی جاجرمی، حسین )ا

  01 ۀعلوم  اجتماعی، شمار  ۀشهر، نام

 ( ،6۳97اقتصاد آنالین ،)های ها با انگیزهزنی پروژهکاره هستند/ کلنگهای عمرانی نیمهدرصد پروژه92

 https://www.eghtesadonline.com/n/1VXnقابل بازیابی در ، 07/1/6۳97ای، سیاسی و منافع منطقه

 ( آسیب شناسی رابط6۳98الهویردی زاده، رضا و ولیقلی زاده، علی و صانعی، مهدی ،)بین شورای شهر با  ۀ

ای، منطقه –لت محلی(، جغرافیا و آمایش شهری نظام سیاسی در ایران )تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دو

 6۳98، بهار 68شماره 

 ( تأثیر ادوار سیاسی بر طرح6۳91امیری، حسین و صمدیان، فرزانه ،)های های عمرانی: مطالعه موردی استان

 91زمستان  ۳2ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 

 ( ،چگونه می توان چالش طرح 6۳97ایرنا ،) ،قابل بازیابی در 01/6/6۳94های عمرانی سیاسی را حل کرد ،

http://www.irna.ir/news/83278545/ 

 ( خزر به سمنان نمی رود، کد خبر: 6۳97ایسنا ،)51242-mazandaran ،08/7/6۳97 قابل بازیابی در ،

51242-https://www.isna.ir/news/mazandaran/ 

 ( باهنر: دو تا مجلس می6۳91باهنر، محمدرضا ،):76۳8۳6خواهیم، سایت خبری تابناک، کد خبر ،

 /002zaxtabnak.ir، قابل بازیابی در: 07/8/6۳91

 ( نقش نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی 6۳90توسلی رکن آبادی، مجید و شعبان شمیرانی، علیرضا ،)

در چگونگی ایفای مسئولیت نمایندگان مجلس هفتم، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و 

  6۳90چهارم، زمستان  ۀمطالعات فرهنگی، سال چهارم، شمار 

 (، جغرافیای سیاسی ایران، تهران: انتشارات سمت6۳47رضا )نیا، محمدحافظ 

 ( بررسی وضعیت طرح های عمرانی و اراپه 6۳49حالج نیشابوری، شهرام و جاللی موسوی، عاطفه ،)

های مجلس، دفتر مطالعات مالیه عمومی بندی به عنوان راهکار اصلی، تهران: مرکز پژوهشمعیارهای اولویت

 62۳21مسلسل:  و توسعه مدیریت، شماره

 ( اقتصادسیاسی رانت6۳47خضری، محمد ،)ریزی دولتی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، جویی در بودجه

 6۳47سال سوم، شماره چهارم، پاییز 

  ( احزاب سیاسی، ترجم6۳87دوورژه، موریس .)رضا علومی، تهران: امیرکبیر ۀ 

https://www.eghtesadonline.com/n/1VXn
http://www.irna.ir/news/83278545/
https://www.isna.ir/news/mazandaran-51242/
file:///E:/نظام%20اداری/tabnak.ir/002zax
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 ( ارزیابی عملکرد ت6۳91راعی، سمانه و دهمرده، نظر ،)های توسعه در راز تجاری مناطق آزاد ایران در برنامه

 راستای اقتصاد مقاومتی، منتشر شده در دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

 گذاری، (، بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانون6۳91نژاد جمالی، محمد )زارعی، محمدحسین و اسدی

 6۳91، تابستان 92ل بیست و چهارم، شماره فصلنامه مجلس و راهبرد، سا

  ( بستٔه پیشنهادی اصالح عملکرد پارلمان ایران 6۳94-6۳97زینالو، مهدی و اکوان، ثمانه و اکبری، حنانه ،)

 گذاری و حکمرانی ملی، کارفرما: یاسر جاللی منشو نقش آن در سیاست

 ( ،نام و تعداد نمایندگان مورد 6۳98ستاد انتخابات کشور ،) نیاز حوزه های انتخابیه در انتخابات دهمین

، قابل بازیابی در 6۳98 -دوره مجلس شورای اسالمی

20160323214541/http://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.https://web.archive.org/web/

a84345dc33aa-bec0-4360-e219-aspx?ID=360c96f2 

 ( امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، 6۳40سعیدی رضوانی، نوید و کاظمیان، غالمرضا ،)

 جلد اول، تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

 ظر شورای نگهبان درباره طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، کد شورای نگهبان، ن

 /gc.ir/fa/news/6051-https://www.shoraقابل بازیابی در:  00/۳/6۳94، 1286خبر: 

 ( روابط قوه مقننه و مجریه، تر6۳48صفری، مایکل ،) ،جمه حسن وکیلیان، مجلس و پژوهش، سال سیزدهم

 80شماره 

  مجلس شورای اسالمی ۳/0/6۳94طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب 

 ( ترجیح منافع ملی و بهره6۳99فارس ،)تواند به افزایش کیفیت مجلس کمک کند، گیری از آمار موثق می

 http://fna.ir/ezkbc6، قابل بازیابی در 01/1/۳996منتشره شده در تاریخ 

 ( نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی بهتر است چگونه باشد، ارائه 6۳94فخیمی جمیل، محمدامین ،)

 پیشنهاد اجراپذیر متناسب با شرایط کشور، تهران: اندیشکده حکمرانی شریف

 ( من6۳94فرهیختگان ،) ،قابل بازیابی در 68/66/6۳94طقه واردات آزاد ،http://fdn.ir/37064 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ۀپنج ساله پنجم توسع ۀقانون برنام 

 ( گزارش تحقیق و تفحص از صنعت ف6۳98کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،)والد کشور 

 ( افزایش مناطق آزاد بیانگر ترجیح منافع برخی نمایندگان بر منافع ملی است، 6۳99کیهان ،)1/0/6۳99 ،

 /http://kayhan.ir/fa/news/186663، قابل بازیابی در: 64111۳کد خبر: 

https://web.archive.org/web/20160323214541/http:/www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=360c96f2-e219-4360-bec0-a84345dc33aa
https://web.archive.org/web/20160323214541/http:/www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=360c96f2-e219-4360-bec0-a84345dc33aa
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6051/
http://fna.ir/ezkbc6
http://fdn.ir/37064
http://kayhan.ir/fa/news/186663/
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 ( تحلی6۳94گروسی، حسن و باصری، بابک ،)مجلسی و های تقنینی تکل ساختاری کارکردی نظام

، زمستان 10دومجلسی؛ جهات توجیهی و نگاه انتقادی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال هشتم، شماره 

6۳94 

  ( گزینش نظام انتخاباتی، ترجم6۳49الندل، کریستر .)علیرضا عیاری، تهران: مرکز پژوهش های مجلس  ۀ

 شورای اسالمی

 (، بودجه ریزی در ایران؛ بودجه و دست 6۳47خضری، محمد و پناهی، علی قاسمی، محمد ) مخبر، عباس و

 اندرکاران )نظرسنجی(، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

 های سیاسی(، پیشینه، مزایا و معایب نظام پارلمانی، معاونت پژوهش6۳98های مجلس )مرکز پژوهش-

 68604، شماره مسلسل: 012د موضوعی: حقوقی، دفتر: مطالعات سیاسی، ک

 ( ،از تحصن نمایندگان تا چالش آب در مجلس، کد خبر 6۳97مشرق نیوز ،)قابل 8/62/6۳97،  900720 ،

 mshrgh.ir/922702بازیابی در 

 ( احزاب سیاسی، تهران: گ 6۳46نوذری، حسینعلی .).ستره 
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